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Bu belge yasal olarak bağlayıcı nitelikte değildir ve Türkiye’de-
ki çiftliklerdeki hayvan refahı uygulamalarına dair yasalar ve 
diğer ilgili yasalar hakkındaki gereklilikleri etkilemez. Bu ne-
denle okuyucunun, mevzuatın ilgili hükümleriyle bağlantılı ola-
rak gerektiğinde ilgili yetkili makamlara başvurması önerilir.

AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi, AB tarafından desteklenen ve  
T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu 
Programının Beşinci Dönemi kapsamında hibe almıştır ve Sözleşme Makamı,  
Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Proje, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve 
Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) koordinatörlüğünde ve Valensiya Bölgesi Gıda 
İşleri Federasyonu (FEDACOVA) ortaklığında yürütülmektedir.
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Sığır Uzun Süreli Nakil Bilgilendirme Formu

Uzun Süreli Nakil = Yükleme ve duraklamalar dahil 8 saatin üzerindeki nakiller

Hayvan Tipi Nakil Süresi

Sığır Mak. 14 saat nakil Min. 1 saat dinlenme 
(su ve yem) Mak. 14 saat nakil

Sütten Kesilmemiş 
Buzağı Mak. 9 saat nakil Min. 1 saat dinlenme 

(su ve yem) Mak. 9 saat nakil

Bu maksimum yolculuk sürelerinden sonra hayvanlar indiril-
meli, yem ve su ihtiyacıkarşılanmalı ve en az 24 saat dinlen-
dirilmelidir.

Hazırlık: Özel Organizasyon ve Hükümler

Nakilden İki Gün Önce

√  Aşırı hava koşullarından kaçınmak için hava tahminini 
kontrol edin.

√  Nakil rotasını planlayın ve nakil süresini kontrol edin.

√  İstirahat noktalarını ve / veya kontrol noktasındaki yem 
kalitesi, besleme ve dinlenme ekipmanlarını, sağım tesis-
leri (süt sığırı durumunda) açısından kontrol edin.

√  Her şey yolundaysa rezervasyon yapın! Aracın çalışan bir 
sıcaklık izleme sistemine ve temiz içme suyu cihazlarına 
sahip olup olmadığını kontrol edin.

√  Gerekli tüm belgelere sahip olduğunuzdan emin olun (örn. 
Beklenmedik durum planı, yolculuk planı, sağlık sertifika-
ları...).
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√  Yüklemenizi düzenleyin.

√  Tüm sığırların iyi dinlenmesini, su içmesini ve yeterli, kali-
teli yemle beslenmesini hedefleyin.

Nakil Günü 

√ Aracı hazırlayın.

√  Temiz ve taze saman yataklar (Tüm zemin yüzeyini kapla-
yan 10 kg saman/m2).

√  Sığır türü ve sayısına göre su ve yiyecek hazırlayın.

√  Tüm sığırları sakin bir şekilde yükleyin.

√  Yükleme tamamlanır tamamlanmaz yolculuğunuza başlayın.

yetişkin Sığır

Yem Su

2 kg/100 kg canlı ağırlık, kaliteli saman 10-50 l/gün /hayvan, yaşa ve iklime 
göre koşullar

En Az Stresle Nakil

√  Nakil aracını sorunsuz sürün ve otoyolları tercih edin.

√  Yolculuk sırasında su cihazlarını temiz tutun.

√  Her durakta tüm sığırların genel durumunu kontrol edin 
(ısı sıkıntı belirtisi yok, stres belirtisi yok ve yaralanma 
yok). Acil durum planını hemen etkinleştirin ve sorunlu 
hayvan bulursanız uygun önlemleri alın.

√  Varış noktasına gelmeden önce, varış yerinde hızlıca bo-
şaltmak için, su ve yiyecek ihtiyacı için (gerekirse) varış 
yerini arayın.
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Sıcaklık Yönetimi

İyi Sıcaklık: 5 °C ila 30 °C ve nemi ayarlayın (havalandırma sistemi ile)

Kuru 
Termometre 

Sıcaklığı

Hayvan – Hava Sağlık İndeksi

Relatif Nem (%)

50 60 70 80 90 100

25,6 22,2 23,3 23,9 23,9 25,0 25,6

26,7 23,3 23,9 25,0 25,6 26,1 26,7

27,8 23,9 24,4 25,6 26,1 27,2 27,8

28,9 25,0 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9

30,0 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9 30,0

31,1 26,7 27,2 27,8 29,4 30,6 31,1

32,2 27,2 28,3 28,3 30,6 31,1 32,2

33,3 28,3 28,9 30,0 31,1 32,2

34,4 28,9 30,0 31,1 32,2

35,6 30,0 31,1 32,2

36,7 30,6 31,7

37,8 31,1 32,8

Yüksek nem, yüksek sıcaklıkla başa çıkmayı zorlaştırır. Bu ne-
denle, sıcaklık ve nem çok yüksek olduğunda, taşımayı önleyin 
veya en aza indirin.

Sıcak havalarda

√  Yüksek sıcaklıklardan kaçınmak için gece sürüşünü tercih 
edin.

√  Pasif olarak havalandırılan araçları rüzgâr yönüne dik açı-
larda park edin.

İyi                                                                 Alarm                                                                              Tehlike Acil
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√  Tüm yan panjurları veya kapakları açın.

√  Bu mümkün değilse, en yakın dinlenme noktasına sürün.

√  Tüm hayvan içme sistemleri için su bulunduğundan emin 
olun ve gemide ekstra su kovaları bulundurun.

Laktasyondaki Süt İnekleri 

√  Laktasyondaki ineklerin en az 12 saatte bir yiyip içebildi-
ğinden emin olun.

√  En iyisi! İneklerin sağım veya dinlenme sırasında yolcu-
luğa devam etmek için yeniden yüklenmeden önce yiyip 
içebildiğinden emin olun.

√  Hızlı sulama için çiftlik veya kontrol noktasını arayın ve 
varışta besleme ve buzağılar için uygun iklim koşulları 
(örn. bina ve süt ikame ısıtması…) sağlayın.
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Sığırlarda Yükleme ve İndirme

Yüklemeye Hazırlık: 'Ne Yapmalı?'

1.  Sürücü: "Canlı Hayvan Taşıma Sürü-
cüsü Kontrol Listesi" hazır mı? Her-
hangi bir şüphe veya acil bir du-
rumda, veteriner irtibat numaran 
var mı?

2.  Sığırların yüklemeye hazır olup ol-
madığını kontrol ettin mi? (Boyut, 
ağırlık ve ulaşım için vücut kondisyonu.)

3.  Bir yükleme planı hazır mı? Kaç büyükbaş hayvan 
var? Ağırlıkları, cinsiyetleri, boynuzlu olup olmadıkları 
belirli mi? Gebe sığır, sütten kesilmemiş buzağı, boğa var 
mı? Varsa ayrı bölme var mı?

4.  Yükleme sırasında kamyonun yan panjurları açık ve ışık 
alıyor mu?

5.  Kamyon yükleme rampası yükleme iskelesine göre ayar-
landı mı?

6.  Tehlike oluşturacak boşluk var mı? Rampanın eğimi yüzde 
kaç? (Buzağılar için %36-20°, Yetişkin sığırlar için %50-
26° olmalı)

7.  Yükleme iskelesi yoksa, hayvanların dönerek güvenli ha-
reket edebilecekleri yükleme rampası düzenle.

8.  Kaymayı ve yansımaları önlemek için yükleme bölgesine 
saman koy.

9.  Devrede herhangi bir görsel veya fiziksel engel olup ol-
madığını kontrol et.

10.  Yükleme işlemini sakin ve sorunsuz bir şekilde yap.
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Yüklemeye hazır mısın ?

Tüm hayvanlar aynı zamanda ayakta veya yatar pozisyonda 
durabilmeli.

Kategoriler Ortalama ağırlık (kg) Min. alan / hayvan (m²)

Küçük buzağılar 50 0.30 - 0.40

Orta boy buzağılar 110 0.40 - 0.70

Ağır buzağılar 200 0.70 - 0.95

Orta boy sığır 325 0.95 - 1.30

Ağır sığır 550 1.30 - 1.60

Çok ağır sığır >700 >1.60

	  

Optimum hava akışı için 
hayvanın omzunun yaklaşık 
20 cm üstünde hava boşluğu 
tutun!
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Yükleme

1.  Sığırların normal yürüme hızlarında yüklenmesine izin ve-
rin,

2.  Bir defada 5 yetişkin sığır, 10-15 buzağı grupları ile yükle-
me yapın,

3.  Stresi en aza indirmek için gürültüyü sınırlayın,

4.  Buzağıları bireysel yardımlarla yükleyin,

5.  Sığırları ileri doğru hareket ettirmek için yönlendirme 
noktasında olun.
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Sığırlar Durup Hareket Etmeyi Reddederse Ne Yapmalı?

Gürültü varsa kesin, bağırmaktan kaçının! Sığırlar sese 
karşı çok hassastır.

Sığırların sakinleşmesine izin verin ve yükleme için uy-
gun olmadığını kontrol edin.

Onları korkutabilecek ve düzeltebilecek engelleri, yansı-
maları veya diğer sorunları kontrol edin. Mümkün değil 
mi? Sığırlara engelleri aşmaya alışmaları için zaman ta-
nıyın. Sonraki yüklemeden önce sorunu düzeltin.

Sığırları hareket ettirmek için pasif yöntemler kullanın 
(örneğin, yumuşak ahşap, plastik çubuk kullanımı ile 
hayvanları sakin bir şekilde teşvik edin).

Hayvanı ıslık çalarak veya konuşarak hareket ettirmek 
için uyarın.

Elektrik problarından mümkün olduğunca kullanmayın 
ve sadece gerekli durumlarda (önünde her hangi bir en-
gel yok iken) 1 sn kadar yetişkin sığırlarda kullanın.

İndirme

1.  İndirmede gecikme olması durumunda, araçta öncelikle 
iyi havalandırma sağlayın (yanal panjurlar açık olmalı, 
eğer varsa kuvvetli havalandırma kullanın, aracı gölgede 
park edin),

2.  Varış noktasında indirme için koridorun maksimum geniş-
liğini ve uygun aydınlatmayı kullanın,

3.  Sığırların varış yerinde kalem boyutuna uyarlanmış grup-
lar halinde boşaltılmasını sağlayın,
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4.  Bir hayvan varış noktasında sağlıklı görünmüyorsa, onu 
izole ettiğinizden ve acil müdahaleye ihtiyacı olup olmadı-
ğını kontrol edin,

5.  Hayvanları hareket ettirmek için sakin ve pasif yöntemleri 
kullanın,

6.  Tüm hayvanlar çıkarılmışsa, aracı iyice temizleyin ve de-
zenfekte edin,

7.  Yolculuk günlüğünü yetkili makamlara iade edin ve her-
hangi bir sorunu bildirin.

Gelecekte seyahat etmeyi 
iyileştirmek için izleme 
verilerini ve sorun raporlarını 
kullanın!
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Sağılan Sığırların Nakilleri

Laktasyondaki inekler savunmasız hayvanlardır ve özel bir dik-
katle nakledilmeleri gerekir. Laktasyon döneminde düzenli ola-
rak sağım yapılmayan inekler, memede basınç artışı ve mastitis 
veya başka bir hastalık gelişebilme riski nedeniyle ciddi acı çe-
kebilir. Özel bakım ve iyi nakliye uygulamaları bunu önleyebilir.

Bir inek artık yerden kalkamıyorsa,  
hemen veteriner hekimi arayın!

Sağılan (laktasyondaki) inekler için optimum sıcaklık 5 ˚C ila  
15 ˚C arasındadır.

5 ˚C'nin altında, özellikle hava akımı ve yüksek nem durumun-
da inekler ekstra sıcaklığa ihtiyaç duyar. Sıcaklık 30 ̊ C'nin üze-
rindeyken taşımayın!

Sağılan İneğin Hazırlığı

Buzağılamadan 
sonraki ilk hafta nakil 

tavsiye edilmez

Eğer buzağısı  
yanında değilse, 

12 saatte bir sağım 
yapılması  
gereklidir Eğer uzun 

süreli nakil 
gerçekleştirilecekse, 
kontrol noktalarında 

sağım sistemi varlığını 
kontrol edin

Kontrol noktasında, 
sağımhaneye indirme 

işlemini her zaman 
sakin bir şekilde 
gerçekleştirin

En iyisi! Sağım 
yaparken su ve yem 

sağlayın ve yolculuğa 
devam etmek için inekleri 

yüklemeden önce, 
yediklerinden emin 

olun.

1  

2

3

4

5
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Buzağı Nakli

Sütten Kesilmemiş Buzağıların Nakli

Buzağılar -özellikle sütten kesmenin çevresinde- hastalıklara 
(solunum ve mide-bağırsak hastalıkları gibi) karşı çok savun-
masızdır. Nakliye kolayca strese girebilir. Buna ek olarak, genç 
buzağıların bir grup olarak ele alınması zordur -sürü içgüdü-
sü henüz gelişmemiştir. İyi kullanım uygulamaları istenmeyen 
sonuçları önler ve hayvan üretiminin diğer yönlerine (örneğin 
daha iyi vücut ağırlığı artışı veya daha az hastalık) yarar sağlar.

√  Göbek kordonu iyileşmemiş buzağıların nakli uygun değil-
dir.

√  14 günden küçük buzağılar: ancak özel koşullarda maksi-
mum 100 km mesafe içerisinde nakil edilebilir.

√  14 günden küçük buzağılara uzun yolculuklar önerilmez.

√  Sütten kesilmemiş buzağıların 8 hafta sonra taşınması en 
iyisidir.

√  Bir buzağı yerde yatıyorsa, bir veterinere başvurun.

√  Hayvan sayısına, seyahat süresine, hava durumuna ve id-
rar ve dışkı emilimine uygun konforu garanti eden uygun 
yataklar (örn. saman) temin edin.

√  Buzağıların bacaklarının güverte ve yan duvarlar arasında 
sıkışmasını önlemek için güvertede yan koruma kullanın.

√  Buzağılar bir grupta işlendiğinde, grup boyutunu 10-15 bu-
zağı ile sınırlayın.

√  Bir rampa kullanılıyorsa, eğimi mümkün olduğunca azal-
tın (mak. 20°,%36),



AB ve Türkİye’de Mutlu Hayvancılık ProjeSİ NAkİLde HAyvAN refAHıNA İlİŞkİn BİlGİ notları 15

√  Buzağıları rampada yönlendirmek için bireysel yardım 
kullanın.

√ Uzun yolculuklarda; varışta derhal sulama ve besleme ve 
buzağılar için uygun iklim koşullarını (örn. binanın ön ısın-
ması) ayarlamak için çiftlik veya kontrol noktası sorumlu-
sunu arayın.

√  Emen buzağı halkası veya ağızlık takılması tavsiye edil-
mez.



AB ve Türkİye’de Mutlu Hayvancılık ProjeSİ NAkİLde HAyvAN refAHıNA İlİŞkİn BİlGİ notları16

Buzağıların Nakli

Sütten kesilmiş Buzağı Sütten kesilmemiş Buzağı

Nakil halindeki buzağılara  
sıvı yemi sağlanması, çoğu kamyon 

tasarımında pratik değildir. Bu nedenle 
sıvı gıda alımı duraklar arasında  

buzağılar indirilerek  
sağlanmalıdır.

Eğer buzağılar tahıl bazlı yem 
tüketimine alışkınsa dinlenme 

duraklarında konsantre yem sağlayın. 
Ancak, ani yem değişiklikleri ve formları 

(pelet, yulaf kepeği vs…) buzağıların 
hasta olmasına neden olabilir.

12 saatte bir 2 litre sıvı ile besleyin.

√  Buzağıları tek tek besleyin ve yolculuğa başlamadan önce 
en az 1 saatlik dinlenme süresi verin.

√  İçme sisteminin temiz, bakımlı ve çalışır durumda oldu-
ğundan emin olun.

√  Buzağıların süt, süt ikame veya elektrolit sağlamak için 
içme sistemine aşina olduğundan emin olun doğru sıcak-
lıktaki çözeltilerle (örn. lastik emzik) kullanın.

√  Eğer buzağılar içiciyi nasıl kullanacaklarını bilmiyorlarsa, 
içmesine başlamak için içiciye biraz damla koyun, veya 
onlara rehberlik etmek için parmağınızı kullanın.

√  Yeterli alımı sağlamak için buzağıları yakından izleyin. Bir 
buzağı içme sisteminden içemezse, manuel olarak süt / 
su verin...
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Sıcaklık

Optimum sıcaklık 5-25 °C olmalıdır. Tutarlı bir 
sıcaklık aralığı korunmalıdır. Çünkü buzağılar ani 

sıcaklık değişikliklerine çok duyarlıdır.

√  Daha fazla zemin alanı sağlayın.

√  Havalandırma için ek fanlar tedarik edin.

√  Gerektiğinde su serpin.

√  Gecikmeler sırasında buzağıları manu-
el olarak sulayın.

√  30 oC'nin üzerindeyken taşımayın.

√  Yüklemeden önce araçları sıcak tutun.

√  İlave yatak takımı sağlayın.

√  Gerektiğinde ek ısıtma uygulayın.



AB ve Türkİye’de Mutlu Hayvancılık ProjeSİ NAkİLde HAyvAN refAHıNA İlİŞkİn BİlGİ notları18

Küçükbaş Hayvanlarda Uzun Süreli Nakil 
Bilgi Formu

Uzun Nakil Süresi Nedir?

Yolculuk süresi (yükleme ve indirme dahil)

Yetişkin hayvanlar için: mak. 14 saat + 1 saat dinlenme + mak. 
14 saat

Sütten kesilmemiş kuzular: mak. 9 saat + 1 saat dinlenme + 
mak. 9 saat

Ardından min. 24 saat süresince dinlendirilmeli, su ve yem ih-
tiyacı karşılanmalıdır.

Dinlenme, Su ve Yem İhtiyaç Aralıkları

1. Nakil süresini en aza indirmek için: Hayvan ve sürücü için 
dinlenmeleri bir araya getirin. 

2. Koyunlar uzun yolculuklarda daha uzun dinlenme süreleri-
ne  ihtiyaç duyarlar.

3. Ardışık nakillerde koyunlar için birden fazla istirahat za-
manlaması ve kalitesi dikkatle planlanmalıdır.

Yolculuğu Planlarken

• Koyunların sınıflandırılmasını (örn. zayıf, hamile, emziren, olgunlaşmamış), 

• Öngörülen iklim koşulları ve yaklaşık susuz kalma süresini (soğuk ve sıcak stresi, 
su tankının donmaya karşı korunması), 

• Planlanan yolculuk süresini,

Gözden Geçirmeyi Unutma!
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Hayvan Nakli

1.  Seyahate başlamadan veya durmadan önce tüm koyun-
ların toplanma merkezine erişebileceğinden emin olun.

2.  Su + gıda kalitesini ve miktarını kontrol edin. Emziren hay-
vanlar için saman ve lif gibi yem kullanın.

3.  Hayvanları durma noktalarında düzenli kontrol edin (zor-
lu yol ve hava koşullarından sonra da). Her koyun görü-
nür olmalıdır (örn. araç tasarımı, hayvanların dağılımı, 
alan payı…).

4.  Su sistemini açın ve hayvanlara suyun mevcut olduğunu 
gösterin. Onlara yer seviyesinde su ve yiyecek verin ve 
tüm koyunların erişebildiğinden emin olun. Sıcak havalar-
da (özellikle gecikmelerde), tüm hayvanların yeterince su 
almasını sağlamak için hayvanları elle sulayın.

5.  Dinlenme sırasında hayvanları izleyin. Bir hayvanın zin-
deliği hakkında şüphe varsa; dinlenme süresini uzatın ve 
veteriner hekime danışın. Sorunu çözerek nakle devam 
ederseniz, daha sonra ek kontroller yapın.

6.  Sütten kesilmemiş kuzulara özellikle dikkat edin! Bu hay-
vanlar genç ve özel bir bakıma ihtiyaç duyarlar. Her bir 
hayvanın sıvı gıda almasını sağlayın ve sindirim problem-
lerinden kaçınmak için doğru sıcaklık ve yoğunlukta oldu-
ğuna emin olun.

7.  Varış yerinde; hayvanlara yem ve su verin. 

8.  Yolculuk sırasında gerçekleşen her değişkenin kaydı tutul-
malı ve yetkili makama bildirilmelidir.
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Parametre klinik/Gözlem Bulguları Parametre klinik/Gözlem Bulguları

Açlık Kilo kaybı (özellikle uzun 
nakillerde)

Hastalık

Koordinasyon bozukluğu

Dehidrasyon
Deri elastikiyeti kaybolur

Duruş pozisyonu
Topallık

Aşırı susuzluk görülür
Diş gıcırdatma

Yürümede isteksizlik

Dinlenme 
süresince 

konforsuzluk

Yorgun hayvan Baş aşağıda yürüme
Yetersiz alana bağlı sürekli 

yatma Burun ve göz akıntısı

Yere yatma davranışı Güç soluma
Kafa üzeri alanın olmaması Soluma sesleri

Asfiksiye bağlı ölümler Hızlı soluma

Isı stresi

Hızlı soluma Öksürük
Solunum hızı

Düşük ısı stresi:  
40-60 soluma/dk

Orta ısı stresi:  
60-80 soluma/dk
Yüksek ısı stresi:  

80-200 soluma/dk
Ciddi ısı stresi:  

200 ve üzeri soluma/dk

Halsizlik

Salya artışı

Uyarıma ilgisizlikHayvanın pozisyonu 
(diğerlerinden ayrı durma

Vücut sıcaklığında artış
Ölümler

Anormal dışkıAşırı susuzluk ve acil su içme 
ihtiyacı

Soğuk stresi

Titreme

Yaralanma

Yaralanan bölgede hassasiyet
Hayvanların bir arada 

durmaları Kalp ritminde artış

Vücut sıcaklığında artış Diş gıcırdatma

Halsizlik

Uyuklama Hızlı soluma

Uyarana karşı ilgisizlik
Eklem 

Problemleri

Kayma veya düşme
Yürümede bozukluk

Ayağa kalkamama
Daha kısa adımlar

Topallık

Yaralanma
Yaralanmaya ait görsel 

bulgu (Isırık yarası, açık yara, 
morluk, kaşınma ve sıyrık)

Korku

Kalp ve nefes hızında artış
Dikkatli bakış ve kaçma 

davranışı
Donma davranışı ve isteksiz 

yürüme
Geri gitme

Diş gıcırdatma
Dışkı ve idrar yapma

Yalnız kalma
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Küçükbaş Hayvanlarda Nakil İçin Vücut 
Kondisyonu

Hangi Durumlarda Taşınmamalı?

√  Birden fazla sistemik hastalık semptomu taşıyan veya ko-
ordinasyon bozukluğu olan hayvanları (hareket ederken) 
veya yaralı (örn. açık yaralar).

√  Yakın zamanda boynuzu köreltilmiş (en az 1 hafta) ve he-
nüz iyileşmemiş koyunları asla taşımayın.

√  2 haftalıktan küçük ve gebeliğin son 1/3’ünde (120 gün ve 
üzeri) olan dişi koyunları taşımayın.

√  Kör hayvanları taşımayın.

√  Dört ayağının üzerinde duramayan koyunları asla taşımayın.

İyi Uygulamalar Nedir?

1.  Yüklemeden önce, hayvan sahibi, sürücüyü herhangi bir 
sıkıntısı olan hayvanlar hakkında bilgilendirmelidir.

2.  Koyunlar nitelikli bir kişi tarafından yüklemeden önce se-
yahat uygunluğu (VKS) için değerlendirilir.

3.  VKS koşulları hakkında şüpheniz olduğunda, veteriner he-
kimden bakım ve tedaviler için uygun düzenlemeleri yap-
masını isteyin.

4.  Taşıyıcı (çiftçi olarak) koyunların zindeliğinden sorumludur.

Taşıma Sırasında Kondisyon Bozuk ise Ne Yapmalı ?

1.  Dinlenme için uygun bir alanda mola ver.

2.  Yem ve su temin et.

3.  Gerekirse veteriner tedavisi talep et.
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Koyunların en yüksek noktasının 
üzerindeki alanın; havalandırmalı 
araçlarda en az 15 cm, 
havalandırmasız araçlarda en az  
30 cm olması gerektiğini 
unutmayın!

Küçükbaş Nakillerinde Sıcak ve Soğuk Stresi

Araçtaki Serbest Alan Miktarı

Koyunların tercih ettikleri serbest alan stratejisini benimse-
mek için yeterli alana ihtiyaçları vardır ve bu, onların denge-
yi kaybetmelerini, kaymalarını veya düşmelerini önler. Alan 
kullanılabilirliği yeterli değilse hayvanlar yorgun dahi olsalar 
yatmayacaktır. Her hayvanın ihtiyaç duyduğu alan miktarı 
şunlara bağlıdır: Vücut Ağırlığı, Yün Varlığı ve Yapağı Kalınlı-
ğı, Boynuz Varlığı, Hayvanların Taşıma Sırasındaki Sıcaklık ve 
Davranışları.

Minimum Serbest Alan Kısa Süreli Nakil Uzun Süreli Nakil

Kırkılmış Koyun Her 67 kg için 0.44 m2 Her 40 kg için 0.44 m2

Kırkılmamış Koyun Her 65 kg için 0.56 m2 Her 40 kg için 0.53 m2

Kırkılmış Kuzu Her 32.5 kg için 0.3 m2

Kırkılmamış Kuzu Her 40.5 kg için 0.4 m2
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√ Tüm hayvanlara dinlenme, su içme ve beslenmeleri için 
yeterli alan sağlayın.

√  26 kg ≥ kırkılmamış koyun ve kuzulara, kırkılmış koyun ve 
kuzulara göre %25 daha fazla alan verin.

√  Daha yüksek sıcaklıklarda veya daha yüksek nemde, nak-
liye sırasında veya yolculuğun daha stresli olma olasılığı 
varsa daha fazla alan sağlayın.

√  Araç daha uzun süre hareketsiz kalıyorsa, araç havalan-
dırmayı zorlamadığı sürece daha fazla alan sağlayın.

√  Daha iyi! Yeni kesilmiş koyunlar sadece en az 7.0 mm'lik 
bir lif büyümesine sahiplerse (örn. yeniden büyüme, uy-
gun tarakla kesme) ve yolculuğun başlangıcından 24 sa-
atten az bir süre önce kesilmediyse taşınmalıdır.

Araçtaki Altlık Özellikleri

Döşenmesi rahat, kaymaz, su ve idrarı çok emici olmalı.

Soğuk hava: Yatakları/yalıtımı artırın ve ıslak yatakları çıkarın 
her yolculuktan sonra (araçta donmayı önlemek için).

Sıcak hava: Islak kum, ıslak talaş, talaş veya pirinç kabuğu 
kullanın (hasır yatak yerine).

Araç Ortamının ve İklim Kontrolünün Düzenlenmesi

1.  Hava koşullarının hayvanlar üzerindeki etkisini en aza indi-
rin.

2.  Araç içindeki sıcaklık ve nem seviyelerinin koyun tipi, ağır-
lığı ve yaşı için doğru olduğundan emin olun.
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3.  İçerideki sıcaklığı kontrol edin (min. 5 °C, mak. 30 °C). Ha-
valandırma fanlarının çalıştığından emin olun.

4.  Bir izleme sistemi; minimum / maksimum sıcaklığı değil, 
aralık dışı sıcaklıkların süresini de göz önünde bulundur-
malıdır.

5.  Uzun yolculuklar için, havalandırma ve sıcaklık izleme sis-
teminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bunlar, 
sürücülerin onları kontrol etmelerini kolaylaştırmak için 
kabine yerleştirilmelidir.

Ayrıca, nemi ve sıcaklığı ayarlamak için aracınızı mekanik ha-
valandırma sistemleriyle donatın. Sensörler; sıcak değerler 
için birinci katta kabinin arkasında, soğuk değerler içinse üçün-
cü katta forkliftin sonunda olmalıdır.

Daima şunlara dikkat edin:

√  Taşıma ünitesindeki hava akışı

√  Seyahat hızı

√  Planlanan durakların sayısı, yeri ve koşulları

√  Alan payı

√  Koyunların durumu

Cebri havalandırma ile önerilen sıcaklık aralıkları

Tip Minimum (ºC)
Nem için maksimum ayarlanmış (ºC)

Relatif Nem < % 80 Relatif Nem > % 80

Kırkılmış Koyun 0 28 25

Yapağılı Koyun 10 30 29
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Soğuk Hava

Özellikle son zamanlarda kesilen koyun ve kuzular için so-
ğuk stresi ve rüzgar titremesinden kaçının.

Bunun için;

√  Havalandırma deliklerini aracın yanına alın veya aracı 
durdurun. Daima yeterli havalandırma sağlayın,

√  Yiyecek sağlayın (yüklemeden önce),

√  Islak koyun yüklemekten kaçının,

√  Ek ısıtma sağlayın.

Sıcak Hava

Isı stresi riskini en aza indirin. Bunun için;

√  Koyunu günün daha serin kısımlarında yükleyin ve ta-
şıyın. Hava koşulları daha uygun olana kadar taşımayı 
erteleyin,

√  Daha fazla zemin alanı sağlayın,

√  Aracı, yeterli hava akışı olan gölgeli bir alana yerleştirin 
veya cebri havalandırma kullanın (ilave fanlar),

√  Mümkün olduğunda duraklama süresini en aza indirin.
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Notlar
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Notlar
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Notlar
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Notlar
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Notlar
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Notlar
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